GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
13/2021.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021.
november 25-i üléséről, a Városháza Vitéz Váry József termében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester, Ágostonné Farkas Mária,
Betkó József, Dávidné Csontos Marianna, Farkas Zoltánné, Fülöp
Zoltán, Gózan Sándor, Szujó Zsolt, Vasas György Péter és Weigert
László képviselők
Pap-Szabó Katalin jegyző, Dr. Csordás Ádám aljegyző
Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Pardi László,
Enyedi László, Petényi Roland osztályvezetők,
Pál Jánosné a Család-és Gyermekjóléti központ vezetője,
Dr. Magyar Hajnalka a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Véháné Jánosik Zsuzsanna a Térségi Szociális Gondozási Központ
vezetője, Takács Gabriella gazdaságvezető,
Dinya József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Gera Krisztián a Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Ambrózi Erzsébet a Mobilbusz Kft. ügyvezetője,
Dr. Varga Imre az önkormányzat jogi képviselője,
Miklós Melinda a BMSK közbeszerzési szakértője
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-15:59
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Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait,
jegyző nőt, aljegyző urat, az intézmények vezetőit, az ügyvezető urakat és a hivatal
osztályvezetőit. Köszöntötte Dr. Smíri Sándort a Gyomaendrődi Járási Hivatal
hivatalvezető helyettesét.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 10 fő. Toldi
Balázs polgármester betegség miatt van távol, így személyét kérte fel az ülés
levezetésére. Polgármester úr online figyelemmel kíséri az ülést és a szóbeli
kiegészítéseit az egyes napirendeknél megteszi, de a döntéshozatalban nem vesz
részt.
Továbbá jelezte távollétét Béres János képviselő.
Az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Dávidné Csontos Marianna és
Ágostonné Farkas Mária képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a hitelesítők személyéről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
305/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Dávidné Csontos Marianna és
Ágostonné Farkas Mária képviselőket.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester javaslatot tette az ülés napirendjére. Az újólag
kiküldött meghívó szerint 26 napirendet tárgyal a képviselő-testület, 27. a
bejelentések.
Megkérdezte van-e kérés, észrevétel esetleg más javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy határozzák meg az ülés
napirendjét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
306/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozta meg:
1. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ Igazgatói (magasabb
vezetői) pályázat elbírálása, vezető kinevezése
2. 7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése – feladat-ellátási szerződés
ismételt megkötése
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi ellenőrzési terve
4. 2022. évi költségvetési koncepciót megalapozó béremelések összegének
meghatározása
5. 2022. évi programterv
6. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására
beérkezett pályázatok elbírálása
7. Mobilbusz Kft. 2021. évi beszámolója, kérelme
8. Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2021. háromnegyed éves
gazdálkodásáról
9. Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2021. háromnegyed éves
gazdálkodásáról
10. Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2021. háromnegyed éves
gazdálkodásáról
11. Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2021. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
12. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. kérelme
13. Beszámoló a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács 2020. évi tevékenységéről
14. Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának
teljesülése
15. Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési
Alapítvány támogatási kérelme
16. Helyiségbérleti díjak és egyéb területek bérleti díjainak módosítása
17. Zártkerti közterületek elnevezése
18. A „temetők rendje” szabályzat felülvizsgálata
19. Turisztikai applikáció fejlesztése
20. Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása
21. DAREH taggyűlés delegált kijelölés
22. Gyomaendrődi Futball Club kérelme
23. Gyomaendrődi Üdültetési Szövetségi Turisztikai Egyesület kérelme
24. Forráskijelölés tervezési feladatokhoz (Kállai Ferenc Múzeum)
25. Döntés orvosi ügyelet feladat-ellátási szerződés hosszabbításáról
26. "Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése" tárgyú ajánlattételi felhívás
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27. Bejelentések
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a következőkben a polgármester
szabadságának alakulásáról kérte a képviselők döntését.
A beszámoló szerint polgármester úr november 18-án és november 19-án összesen 2
nap szabadságot töltött le.
Javasolta a képviselőknek, hogy vegyék tudomásul a szabadság alakulását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
307/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi Toldi Balázs polgármester szabadságának
alakulásáról szóló beszámolót, amely szerint 2021. november 18-én
és 19-én összesen 2 nap szabadságot töltött le.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról kérte a képviselők
döntését. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában javasolta a beszámolóban foglaltak elfogadását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
308/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
195/2021.(VII.8.);
236/2021.(VIII.26.);
237/2021.(VIII.26.);
247/2021.(VIII.26.); 270/2021.(IX.30.); 271/2021.(IX. 30.); 274/2021.(IX.
30.); 275/2021.(IX. 30.); 290/2021.(X. 28.) Gye. Kt. határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
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1.Napirendi pont
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ Igazgatói (magasabb vezetői)
pályázat elbírálása, vezető kinevezése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester felkérte Farkas Zoltánnét az Ügyrendi
Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, az intézmény önkormányzati
fenntartásban működik, ezért a képviselő-testület jogosult az intézményvezető
kinevezésére, megbízására.
A jelenlegi vezető megbízása lejárt, így a képviselő-testület pályázatot hirdetett az
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására, határozott időtartamra,
2022. január 1-től 2026. december 31. napjáig.
A pályázat benyújtásának határideje 2021. november 1. volt, e határnapig egy
pályázati anyag, Pál Jánosné az intézmény jelenlegi vezetőjének pályázata érkezett
be.
2021. november 10-én a Szakmai Bíráló Bizottság elbírálta a pályázatot. Azt
tartalmilag, formailag érvényesnek ítélte. Alaposan körbejárták a pályázó intézményre
vonatkozó elképzeléseit. A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a mellékletben
olvashatták.
Mind a Szakmai bizottság, mind pedig az Ügyrendi bizottság a pályázat érvényessé
nyilvánítását illetve a pályázó kinevezését javasolta a képviselő-testület számára a
döntési javaslatokban leírtak szerint.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte van-e észrevétel, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában ismertette az 1. döntési javaslatot, melyben a pályázat
érvényessé nyilvánításáról döntenek.
Felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
309/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – a 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú melléklet I. rész I. 1. pontja szerinti
intézményvezetői munkakörhöz kötött felsőfokú képesítés, valamint a
1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében előírt
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rendelkezéseire figyelemmel – Pál János Györgyné pályázónak
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázatát
érvényesnek nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a vezető kinevezéséről szóló 2. döntési
javaslatot ismertette, majd felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak.
Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
310/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megbízza Pál János Györgyné pályázót
(5500 Gyomaendrőd, Móricz Zs. u. 1. szám alatti lakos) a Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központ intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának
ellátásával, „igazgató” munkakörben, határozott időre, öt évre 2022. január 1. napjától
2026. december 31. napjáig.
Bérét, mint magasabb vezető illetményét, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire
figyelemmel a következőként állapítja meg:
Tárgyhavi alapilletmény: (Fizetési osztály, fokozat: G/11.)
185 103 Ft
Garantált bérminimumra való kiegészítés:
33 897 Ft
Magasabb vezetői pótlék:
50 000 Ft
Szociális összevont ágazati pótlék:
138 576 Ft
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény:
28 424 Ft
Összesen (kerekítve):
436 000 Ft
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése – feladat-ellátási szerződés
ismételt megkötése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy
az önkormányzat és az M-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. között 2016-ban
létrejött feladat-ellátási szerződés lejárata előtt a felek kinyilvánították, hogy január 1től változatlan formában kívánják biztosítani a 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet
működtetését. A hivatal elkészítette a feladat-ellátási szerződés tervezetét, mely a
határozati javaslatban olvasható.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek, hogy szavazzanak a döntési
javaslatnak megfelelően.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
311/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a M-Med Egészségügyi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5650 Mezőberény, Zrínyi
sugárút 11. képviselő: Dr. Magyar László, személyes közreműködő: dr. Magyar
Hajnalka háziorvos 5650 Mezőberény, Zrínyi sugárút 11.) a 7. számú felnőtt
háziorvosi körzet működtetésére terület-ellátási kötelezettséggel ismételten feladatellátási szerződést köt az alábbi tartalommal és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs
polgármestert a szerződés aláírására:
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (5500 Gyomaendrőd,
Selyem u. 124., képviseli: Toldi Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt M-Med
Egészségügyi
Szolgáltató
Korlátolt
Felelősségű
Társaság (székhely: 5650 Mezőberény, Zrínyi sugárút 11. képviselő, személyes
közreműködő: dr. Magyar Hajnalka háziorvos 5650 Mezőberény, Zrínyi sugárút 11.)
továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az M-Med Egészségügyi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. november 7. napján felnőtt háziorvosi
tevékenységre feladat-ellátási szerződést kötött határozott időtartamra, öt évre. A
határozott időtartam lejárta előtt Felek kinyilvánították, hogy 2022. január 1. napjától
változatlan formában feladat-ellátási szerződés keretében kívánják biztosítani a 7.
számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését, a működtetés feltételeit jelen
szerződésben az alábbiakban rögzítik:
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1. Az ellátandó feladat
1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 4. pontjának alapján Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás
biztosítása. Megbízott ellátja az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017.
(I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 7.
számú felnőtt háziorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú
mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő
működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények
megváltozása
esetén
—
módosítani,
ill.
új
ellátási
területeket
kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az ilyen irányú Megbízói döntés nem
minősül szerződésszegésnek.
Amennyiben a Megbízó a Megbízott hozzájárulása nélkül módosítja a körzetet, úgy
a Megbízó a 2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdése szerint köteles kártalanítást
fizetni, melynek összege legfeljebb a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása
keretében kapott éves összeg.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet,
valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által
meghatározott személyes és folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban
megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg átadott nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a háziorvosi
feladatok ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében
szakmai képesítési feltételekkel, érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel,
valamint érvényes alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai tagsággal
rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat
a Megbízott a Megbízó részére átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott a praxis működtetéséhez szükséges személyi feltételeket a 60/2003.
(X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint biztosítja.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja
vissza, kivéve, az 1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt
esetben és a mindenkori erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek
esetén.
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1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak,
valamint külön jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az
egészségügyi állapot megőrzésére, a betegségek megelőzésére és gyógyítása
céljából. Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén
kívül lakó személyeket, ha ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat
lassító állapotromlás következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés
Megyei Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Főosztálya jogosult
dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében –
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott az Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelővel közvetlen finanszírozási szerződést kössön és a NEAK által folyósított
teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg a finanszírozási szerződés hatályba
lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig, illetve annak megszűnéséig.
3. Megbízó a jelenleg használt Gyomaendrőd, Fő u. 3. sz. alatti rendelőt 2017. január
1. napjával az átadás-átvételkor készített leltár alapján térítésmentes használatba adta
mindaddig, míg Megbízott területi ellátási kötelezettséget teljesít.
4.1. Megbízott kijelenti, hogy a feladat-ellátás biztosításához szükséges, a
jogszabályokban meghatározott gépek, berendezések, felszerelések (összességében:
tárgyi eszközök), folyamatos cseréjét, pótlását, a jogszabályi követelményeknek
megfelelő
kiegészítését
saját
költsége
terhére
elvégzi,
ezért
a Megbízótól ellenszolgáltatást nem kér.
A Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó tulajdonában álló, de már a tevékenység
ellátásához nem szükséges tárgyi eszközöket a tulajdonos képviseletében eljáró
Városi Egészségügyi Intézmény részére átadja. Megbízott az eszközök átadását
évente a Számviteli Törvényben meghatározott leltár időpontját követően köteles
átadni.
A Megbízó tulajdonában álló, a Megbízottnak használatra átadott műszerek
selejtezését 2 évente végzi a vállalkozó orvos egyetértésével.
Megbízott gondoskodik mind a tulajdonában álló kiselejtezett műszerek, mind
a Megbízott tulajdonában álló és általa kiselejtezett eszközök pótlásáról.
A tárgyi eszközök karbantartása és felújítása a Megbízott kötelezettsége.
4.2. Megbízó tudomásul veszi, hogy a 4.1. pontban meghatározott módon beszerzett
eszközök
a Megbízott tulajdonába
kerülnek,
őrzésükért,
pótlásukért,
az
értékcsökkenés elszámolásáért a Megbízott felelős. Megbízó kijelenti továbbá, hogy
a tulajdonában álló, a tevékenység ellátásához még szükséges, a Megbízott által
jelenleg is használt tárgyi eszközöket, a Megbízott térítésmentesen jogosult
használni.
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4.3. A Megbízó tulajdonában maradó épület felújításáról a Megbízó gondoskodik. A
víz, a villany, és a fűtési rendszer hibája, az épület szerkezeti hibáinak javítása, külső
tatarozása a Megbízót terheli. Ilyen igény esetén a Megbízott köteles ezt olyan
időpontban
jelezni,
hogy
az
azzal
kapcsolatos
költségeket
a Megbízó költségvetésébe be tudja építeni.
4.4. A praxis működésével kapcsolatos mindennemű kiadás a Megbízottat terheli,
kivéve, ha a felek a jelen szerződésben eltérően állapodnak meg.
4.5. A telefondíj és az internet megfizetését a Megbízott vállalja a szolgáltatói
számlamásolat
ellenében.
A
szolgáltatás
díját
a Városi
Egészségügyi
Intézmény továbbszámlázása alapján köteles a Megbízott megfizetni. A szolgáltatás
előfizetője a Városi Egészségügyi Intézmény, a Megbízott tudomásul veszi, hogy a
szolgáltatás megszüntetésére nem jogosult.
4.6.A rendelőre eső rezsiköltség (víz, áram, gáz, hulladékszállítás) megfizetéséről
Szolgáltató részére történő megfizetéséről Megbízó gondoskodik, viszont Megbízott
- Megbízó továbbszámlázása alapján - az alábbi mértékben köteles Megbízó részére
a költségeket megtéríteni:
- víz esetében a havi számlák összegének 20 %-ában,
- gáz esetében a havi számlák összegének 12,19 %-ában,
- áram esetében a havi számlák összegének 23,81 %-ában,
- a hulladékszállítás esetében a szolgáltató által kibocsájtott számlák összegének
14,29 %-ában.
A rendelő, a hozzátartozó váró és egyéb helyiségek
a Megbízott gondoskodik és viseli az ezzel kapcsolatos költségeket.

takarításáról

5. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által
elvárt alábbi időpontban a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátása
érdekében az ellátási területen tartózkodni az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8,00-16,00 óra közötti időszakban (rendelkezésre állási idő)
munkára készen, munkára alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési
időn kívül esetleg felmerülő háziorvosi feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, hétfő, kedd, szerda, péntek 8.30-12.30 óra között,
valamint csütörtök 11,30-15,30 között (rendelési idő) a Megbízott a részére
használatra átadott rendelőben látja el a háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni,
elérhetőségét, a rendelkezésre állási idő, és rendelési idő kezdő és befejező
időpontját.
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5.1. Megbízott tudomásul
veszi,
hogy
a
rendelési
időt
csak
a Megbízó egyetértésével módosíthatja. A rendelési idő módosításáról szóló
szerződés aláírását követően Megbízott haladéktalanul köteles a tevékenység
folytatásához szükséges működési engedély ezirányú módosítása, valamint a NEAKkal kötött szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
5.2. A Megbízó köteles írásban értesíteni a Megbízottat, ha az ügyeleti ellátásra
vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszűnik, és ezt követően a feladat-ellátásról
saját szervezésben gondoskodik. A felek ezt, az írásban megküldött értesítést úgy
tekintik, hogy ezzel megnyílik a Megbízott rendelkezésre állási kötelessége.
A Megbízó köteles a Megbízottat az ügyeleti feladat-ellátásban való részvételre
írásban 60 nappal megelőzően előzetesen értesíteni.
5.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a
képesítési előírásoknak megfelelő orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A
helyettesítés vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban
leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Petrikó Attila Gábor
Dr. Schober Ottó
Dr. Magyar László

5.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a
rendelés (szabadság, betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.)
ennek tényét köteles jelezni a Megbízó felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a távollét
okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez
tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az orvosi rendelő
ajtaján elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni.
Amennyiben Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik
és erről a tényről a Megbízót nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért
és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési
körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.
5.5. Megbízott a
feladatkörére
előírt
nyilvántartásokat,
adatszolgáltatási
kötelezettségeit, az adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok
szerint teljesíti, felkérésre a Megbízó részére adatokat szolgáltat, amennyiben az
adatszolgáltatás az orvosi és üzleti titoktartást nem sérti.
5.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek
biztosításával kapcsolatban a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak
tekintetében az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,
valamint
a
működési
engedélyezési
eljárásról
szóló
96/2003.(VII.15.)
Kormányrendeletben foglaltak alapján eljárni.
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5.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a
működtetési jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot
megszerezni kívánó orvost is megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
6. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2022. január 1. napjával lép
hatályba.
7. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél
fogva 6 hónap -, amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául
szolgáló körülmény kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos
határidő eredménytelenül letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb
okból bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan
befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes alkalmassági
minősítéssel,
érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
- amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 4.6, illetve 4.7 pontjában meghatározott
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen
magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére
ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás
ellenére tovább folytatja.
7.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a
számítógépen nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló háziorvosnak térítésmentesen átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés
ellenében – megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés
megszűnése
esetén
a Megbízott vagy
örököse
igénye
alapján
a Megbízó gondoskodik, a Megbízó esetenkénti döntésének megfelelően.
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8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek
bármelyike írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát
érintő finanszírozási feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges
megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény
megváltozása esetén.
8.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik,
az esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és
orvos- szakmai kérdésekben a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve valamint a Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
8.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás
kérdéseket elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni,
amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi Városi Bíróság,
illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely
rendelkezése bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás
egészének érvénytelenségét nem vonja maga után.
8.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a
szerződő felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön
jogszabályoknak és a felek akaratának érvényesen megfeleljen.
8.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi,
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen
szerződés 5 példányban készült és 6 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2021. november
……………………
…………………..
……………………
M-MED Egészségügyi M-MED Egészségügyi Gyomaendrőd Város
Szolgáltató Kft.
Szolgáltató Kft.
Önkormányzata
Dr. Magyar László
Dr. Magyar Hajnalka
Toldi Balázs
ügyvezető
közreműködő
polgármester
háziorvos
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Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat,
hogy a település egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi
Egészségügyi Intézményt bízta meg.
Gyomaendrőd, 2021. november
……………………
M-MED Egészségügyi
Szolgáltató Kft.
Dr. Magyar László
ügyvezető

…………………..
M-MED Egészségügyi
Szolgáltató Kft.
Dr. Magyar Hajnalka
közreműködő háziorvos

……………………
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Rácz Oszkár
igazgatóhelyettes
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi ellenőrzési terve
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester felkérte Gózan Sándort a Pénzügyi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a belső ellenőrzés jogszabályban
meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony, eredményes
és szabályszerű gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek
kötelessége ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és
megállapításait folyamatosan hasznosítani.
A 2022. évi belső ellenőrzési terv javaslata az előző évekhez hasonló szerkezetben
készült. A belső ellenőr és a belső ellenőrzés vezetőjének egyeztetése alapján a 2021.
évi ellenőrzésekből a vírushelyzet miatt átcsoportosításra került a közfoglalkoztatás
szabályszerűségének az ellenőrzése, mely 2022 áprilisában kerül majd vizsgálat alá.
2022-ben az ellenőrzés során kiemelt ellenőrzési területnek tekintjük az integritási
kockázatok mérséklése érdekében elkészített eljárásrendek, szabályzatok ellenőrzését
és ezek betartásának vizsgálatát.
A belső ellenőrzési terv elkészült, melyet a képviselő-testületnek december 31-ig kell
jóváhagyni.
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A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselőtestületnek a döntési javaslatok elfogadását.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester elsőként a 2021. évi belső ellenőrzési terv
módosításáról szóló 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
312/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a 2021. évi ellenőrzési tervből a 2022. évi belső
ellenőrzési tervbe átcsoportosításra kerül a közfoglalkoztatás
szabályszerűségének ellenőrzése.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármestert, hogy a 2021. évi belső ellenőrzési
feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződést az elvégzendő
feladatok tekintetében módosítsa.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
kérte fel a képviselőket. Javasolta, hogy a döntési javaslat szerint határozzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
313/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet 31.§-a alapján az alábbi 2022. évi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:
Késztette: Szűcsné Horváth Margit
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működésével kapcsolatos ellenőrzések
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Ellenőrzési
feladat

Ellenőrize Azonosított
ndő
kockázati
időszak tényezők

Ellenőrzés
célja

Ellenőr Ellenőrzés
zési
módszere,
kapacit típusa
ás
megha
t.
A
2021.01.0 Nem a
Az
február 4
Szabályszerű
költségvetésb 1 pályázatban
önkormányzat
revizori ségi és
ől cél jelleggel 2021.12.3 megjelölt célra közpénzekkel
nap
pénzügyi
nyújtott
1.
fordították a
történő
ellenőrzés
támogatások
támogatást,
gazdálkodásá
(célellenőrzés
rendeltetés
nem történt
nak
)
szerinti
meg az
szabályszerűs
felhasználásán
elszámolás
égi vizsgálata.
ak ellenőrzése
Az ellenőrzés
Gyomaendrőd
alá vont
Város
folyamatok
Önkormányzat
szabályszerűs
ánál,
égét,
Gyomaendrőd
törvényességé
i Közös
t
Önkormányzat
biztosítottáki Hivatalnál és
e.
Intézményeiné
l
Az integritási 2021.01.0 A szabályzás a Szabályzatok március 8
Szabályszerű
kockázatok
1gyakorlatban és
revizori ségi
mérséklése
2021.12.3 félő, hogy nem eljárásrendek
nap
célvizsgálat
érdekében
1.
kerül
felülvizsgálata
elkészített
betartásra.
a monitoring
eljárásrendek
betartása, a
és
panaszkezelés
szabályzatok
,a
ellenőrzése
kockázatcsökk
Gyomaendrőd
entés, illetve a
Város
csalás
Önkormányzat
megelőzése
ánál,
érdekében.
Gyomaendrőd
i Közös
Önkormányzat
i Hivatalnál és
Intézményeiné
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Várhat
ó
időtart
ama

l
Zöldpark
2021.12.0 A Belső
Gyomaendrőd 1 Ellenőrzési
Nonprofit Kft- 2022.06.3 Jelentésben
nél és a
0.
foglaltaknak
Gyomaszolg
megfelelően a
Ipari Kft -nél a
megállapítások,
gazdálkodás
hibák kijavítása
eredményessé
nem valósult
gének
meg.
utóellenőrzése
Zöldpark
2021.12.0 A Belső
Gyomaendrőd 1 Ellenőrzési
Nonprofit Kft. 2022.06.3 Jelentésben
feladatellátásá 0.
foglaltaknak
n belül a
megfelelően a
Gyepmesteri
megállapítások,
telep és az
hibák kijavítása
állati hulladék
nem valósut
kezelésével
meg.
kapcsolatos
megállapításo
k
utóellenőrzése
Gyomaendrőd 2021.01.0 Nem a
Város
1szabályzatnak
Önkormányzat 2021.12.3 megfelelően
a és
1.
kerülnek
Intézményei
megvásárlásra
esetében a
az egyéni védő
védő
eszközök vagy
eszközök, mint
nincs
a
szabályozva,
védőszemüve
illetve a
g, munkaruha,
nyilvántartásuk
formaruha,
hiányos.
védőruha
szabályzatnak
megfelelően
vannak-e
megvásárolva,
lejelentve,
illetve

Annak
július
megállapítása,
hogy a
megállapított
hiányosságokr
a, hibákra tett
intézkedések
megvalósulta
k-e

3 reviz utóellenőrzés
ori nap

Annak
július
megállapítása,
hogy a
megállapított
hiányosságokr
a, hibákra tett
intézkedések
megvalósulta
k-e

3
utóellenőrzés
revizori
nap

Átfogó
május 7
Szabályszerű
ellenőrzése az
revizori ségi-,
egyéni védő
nap
Pénzügyi-,
eszköz
Rendszerelle
szabályozotts
nőrzés
ágára
(átfogó
vonatkozóan.
ellenőrzés)
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nyilvántartásb
a véve
Közfoglalkozta 2020.10.0 Pályázati
Megtermelt április
tás keretében 1előírások be
és előállított
a
2021.12.3 nem tartása,
(szántóföldi,
növénytermes 1.
tárgyi eszközök fóliaházi, és
ztés gazdasági
nyilvántartásán gyümölcsös)
évre történő
ak hiányossága, termékek
ellenőrzése
jogszabályok be készletre
szabályszerűsé
nem tartása,
vétele,
gének
gazdaságtalan felhasználása
ellenőrzése,
működtetés.
értékesítése,
gazdaságossá
Irodai
önköltség
g,
kapacitáskihasz számítása
nyilvántartáso
náltság
nyilvántartáso
k, megtermelt
k vezetése,
termékek
mezei leltár
felhasználása.
ellenőrzése,
Eszköznyilvánt
gazdaságos,
artás, továbbá
hatékony
a
működés
közfoglalkozta
ellenőrzése,
tási iroda
jogszabályi
működésének
megfelelés.
vizsgálata.
A beszerzési 2021.11.0 Az új beszerzési Annak
novem
szabályzat és a 1szabályzat
megállapítása, ber
beszerzési
2022.10.3 jogszabálynak hogy a
eljárások
1.
megfelelően
megállapított
szabályszerűsé
készült-e el,
hiányosságokr
gének
illetve
a, hibákra tett
utóvizsgálata
megfelelőn
intézkedések
Gyomaendrőd
betartásra
megvalósulta
Város
kerül-e.
k-e
Önkormányzat
ánál,
Gyomaendrőd
i Közös
Önkormányzat
i Hivatalnál és
Intézményeiné
l
Tanácsadói
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6
Rendszer és
revizori teljesítmény
nap
ellenőrzés

4
utóellenőrzés
revizori
nap

2

tevékenység
és soron kívüli
ellenőrzések
Határidő: azonnal

revizori
nap

4. Napirendi pont
2022. évi költségvetési koncepciót megalapozó béremelések összegének
meghatározása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester visszaadta a szót Gózan Sándor bizottsági
elnöknek, hogy ismertesse az előterjesztést.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a közszolgálati tisztviselők 2022. évi
illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet első fordulóját a képviselő-testület
novemberi ülésére kell beterjeszteni. A korábbi években a testület a bérfeszültség
elkerülése érdekében - 2008. év óta változatlan 38.650,- forintos - illetményalapot
megemelve 2018. és 2019. évben bruttó 50.000.- Ft 2020. évben bruttó 54.000,-,
2021. évben 56.160,- Ft összegben állapította meg. Az utolsó két módosítás a
minimálbér és a garantáltbér változását követte.
A híradásokból tudható, hogy a garantáltbér és a minimálbér összege 18,5%-os
emelést követően 2022. január 01. napján bruttó 200.000,- és bruttó 260.000,- forint
összegben kerül megállapításra. Ezen bérmegállapodáson túl kormányzati döntés
született az ápolók, a bölcsődei dolgozók, szociális szféra dolgozóinak, és a kulturális
ágazatban dolgozók bérének emeléséről. Az előterjesztés készítésekor még folynak
az egyeztetések a köznevelésben dolgozók bérének emeléséről.
Összegezve kimondható, hogy szinte valamennyi önkormányzati intézményben
foglalkoztatott esetében 20% bérnövekedés várható 2022. január 01. napjától.
Kormányzati döntés azonban nem született az önkormányzati hivataloknál
foglalkoztatott köztisztviselők bérével kapcsolatban.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott 49 köztisztviselőből
27 fő garantáltbér összegének megfelelő illetményt kap.
Ahhoz, hogy a garantált béremelés 18.5 %-os mértéke ne okozzon bérfeszültséget a
Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői béreiben, javasolt a 2021. évi illetmény
alap összegének emelése, amit 2022. évre vonatkozóan 66.550,- forint összegben
kellene tervezni.
Az állam a 2022. évi költségvetési törvényben az önkormányzati hivatal működéséhez
5.495.500 Ft/fő támogatást biztosít, az előző év 5.475.000 Ft/fő támogatásával
szemben. Ez a módosítás Gyomaendrőd vonatkozásában a hivatal működésénél
kevesebb, mint 150 ezer Ft többlettámogatást jelent.
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A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja, hogy a 2022. évi
költségvetési koncepció a minimálbér és garantáltbér emelt összegén túl, az
intézményi béreknél átlagos 20%-os emelt összeggel, a köztisztviselői illetményalap
esetén 18,5%-ban emelt összeggel kerüljön összeállításra.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket, hogy szavazzanak a döntési javaslatnak megfelelően.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
314/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza
a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a
2022. évi költségvetési koncepciót a minimálbér és garantáltbér emelt
összegén túl, az intézményi béreknél átlagos 20%-os emelt
összeggel, a köztisztviselői illetményalap esetén 18,5%-ban emelt
összeggel készítse el.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
2022. évi programterv
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester felkérte Farkas Zoltánné az Ügyrendi
Bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, a 2022. évi rendezvényekkel
kapcsolatban több egyeztetés történt a kulturális intézmények vezetőivel, ahol
meghatározásra kerültek a 2022. évi rendezvények - nemzeti ünnepek, nemzeti
emléknapok, idegenforgalmi, gasztronómiai és szórakoztató rendezvények, valamint
egyéb, önkormányzat által koordinált rendezvények. Megtervezték a rendezvények
időpontjait, helyszíneit, költségeit és a szervezésért felelős intézményeket. Az
előterjesztésben szereplő táblázatban ezek olvashatóak.
Kellően körbe járták a témát és az érintettekkel nyugvópontra jutottak a költségek és
a feladatok tekintetében.
Kiemelte a nagyobb rendezvényeket, melyek a Sajt és Túrófesztivál, Szent István Napi
Forgatag és Halfőző verseny, Kállai Napok, Kner Emlékév. A város 40 éves
évfordulójával kapcsolatban is lesznek események, programok.
294

A tervezett költség mintegy 32 millió Ft. Bízott abban, hogy a jövő évi
költségvetésben ezt a forrást el tudják különíteni.
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a döntési javaslatokat azzal a
módosítással javasolja elfogadásra, miszerint a XXIII. Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál
megrendezéséhez 16 M Ft biztosítását javasolja, míg a Kállai Ferenc Művelődési
Központ és Határ Győző Városi Könyvtár részére 4-4 M Ft kerüljön biztosításra a
2022. évi programjaik megvalósítására. A többi döntési javaslatot változatlan
tartalommal javasolja a bizottság elfogadásra.
Ágostonné Farkas Mária képviselő bízott abban, hogy a jövő évben lesz lehetőség
arra, hogy ilyen gazdag és tartalmas programmal készüljenek és a városlakók és az
idelátogatók örömére, és megszervezzék ezeket az igényesnek tervezett
rendezvényeket.
Kiemelte, végre egy jól áttekinthető terv került a képviselő-testület elé a jövő évi
programokról. Személy szerint örült annak, hogy a Kner Emlékév ilyen formában
megvalósulhat. Kérte polgármester urat, hogy az ezzel kapcsolatos
programsorozatnak legyen egy hivatali felelőse is, ugyanakkor jelöljék ki, hogy melyik
intézmény fogja össze, koordinálja.
Megköszönte alpolgármester asszonynak és Dinyáné Bánfi Ibolya könyvtár vezetőnek
a programterv összeállítását.
Toldi Balázs polgármester reagálva hangsúlyozta, akár valamelyik intézménynél akár
a hivatalon belül találni fognak olyan felelőst, aki ezeket a programokat összefogja,
felügyeli és koordinálja majd. A Kner Emlékévvel kapcsolatos megbeszélésen
jelenlévő külső turisztikai szereplők és a városvezetés részéről merült fel annak a
lehetősége, hogy tematikus évet szervezzenek, melyhez két intézmény is jelezte, hogy
programokkal tudnának csatlakozni. Ezek az intézmények össze fogják állítani a saját
programjaikat, amit aztán össze kell rakni egy nagy egészbe.
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja ezt a program tervet, úgy a költségvetési
koncepció összeállítása során fogják azt látni, hogy milyen volumenű és mekkora
mennyiségű rendezvényt tudnak majd ténylegesen megvalósítani, mire lesz elég a
forrásunk.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a
képviselőket, hogy szavazzanak a döntési javaslatokról. Elsőként a 2022 Kner
Emlékévvé nyilvánításáról szóló 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyet a
véleményező bizottságok egyhangúan elfogadásra javasoltak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
315/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja
azon szándékát, hogy a Kner Nyomda alapításának 140. évfordulója
és Gyomaendrőd 40. évfordulója – Gyoma és Endrőd községek
egyesülésének - alkalmából 2022. évet Kner emlékévnek nyilvánítja.
A Kner évhez kapcsolódó programsorozat megrendezéséhez 3 M Ftot biztosít Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési
koncepciójában.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a Kner
emlékévvel kapcsolatos programok előkészítésével.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a Sajt és túrófesztivál program és
költségtervéről szóló 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra az Ügyrendi Bizottság
által javasolt módosítással, amely szerint a program megrendezéséhez 16 millió Ft
kerüljön biztosításra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
316/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
2022. április 29. május 1 között megrendezendő XXIII. Nemzetközi
Sajt- és túrófesztivál tervezett programjaival, megrendezéséhez 16 M
Ft-ot biztosít Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2022. évi
költségvetési koncepciójában.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a Kállai Napok, Szent István napi forgatag
XXIV Nemzetközi Halfőző Verseny megvalósításával kapcsolatos 3. döntési javaslatot
tette fel szavazásra, melyet valamennyi bizottság elfogadásra javasolt a képviselőtestület számára.
Felkérte a képviselőket szavazzanak erről.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
317/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
2022. augusztus 19-21. között tervezett Kállai Napok, valamint a
Szent István napi forgatag és a XXIV. Nemzetközi Halfőző Verseny
megvalósításával, melynek megrendezéséhez 6.5 M Ft-ot biztosít
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési
koncepciójában.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a 4. döntési javaslatban szereplő 2022. évi
programtervet az Ügyrendi Bizottság által javasoltak szerint tette fel szavazásra,
amely szerint a Kállai Ferenc Művelődési Központ és Határ Győző Városi Könyvtár
részére 4-4 M Ft kerül biztosításra a 2022. évi programjaik megvalósítására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
318/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2022. évi
rendezvénytervet, valamint a Szent Antal Népház és Művelődési Ház, Kállai Ferenc
Művelődési Központ és Határ Győző Városi Könyvtár 2022. évi tervezett programjait
az alábbi táblázat szerint. A rendezvényekhez szükséges végleges költségeket a 2022.
évi költségvetési koncepció fogja tartalmazni.
I. Nemzeti ünnepek, emléknapok
Megnevezés
időpont
helyszín
A kommunizmus
áldozatainak
emléknapja
Az 1848-as
forradalom és
szabadságharc

2022. 02. Gyomai temető
25. (péntek)
2022. 03.
15.
(kedd)

Hősök tere

intézmény
/személy
KFMK

KFMK,
Közös
Önkormányz
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Megj.

Költségvet
ési vonzata
60

150

ünnepe, ünnepi
képviselőtestületi ülés
Az endrődi
csendőrsortűz
áldozatainak
emléknapja.
Holokauszt
emléknap
(04. 16.)
A Magyar Hősök
Emlékünnepe –
május utolsó
vasárnapja
Nemzeti
Összetartozás
Napja
Szent István Nap

ati Hivatal

2022. 03. Szent Imre
Szent Antal
20.
Katolikus Templom Népház és
(vasárnap)
Művelődési
Ház
2022. 04. Kner tér
KFMK
14.
(csütörtök)
2022. 05. Szent Imre
Szent Antal 05. 29-én
29.
Katolikus
Népház és vasárnap
(vasárnap) Templom,
Művelődési
Hősök tere
Ház
2022. 06. 04 Országzászló
KFMK
(szombat)

2022. 08. Erzsébet liget
KFMK
20.
(szombat)
Az aradi vértanúk 2022. 10. Szent Imre
Szent Antal 10.09-én
napja (10. 06.)
09.
Katolikus Templom Népház és vasárnap
(vasárnap)
Művelődési
Ház
A szabadság
2022. 10.
KFMK
napja - az 1956- 23.
os forradalom és (vasárnap)
szabadságharc
II. Idegenforgalmi, gasztronómiai és szórakoztató nagyrendezvények
Megnevezés
időpont
helyszín
intézmény
Megj.
/személy
XXIII. Nemzetközi 2022. 04. 29 Szabadság tér
KFMK
Sajt- és
–
Túrófesztivál
05. 01.
(péntekvasárnap)
Bogrács Napja 2022. 06. Öregszőlő
Rózsahegyi CLLD
05.
Iskola
(vasárnap)
Diákjaiért
Alapítvány
Cibere városi
2022. 07.
KFMK
gyereknap
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10

60

150

60

150

10

150

Költségvet
ési vonzata
16000

400

Volkswagen
Bogártalálkozó

Kállai Napok

2022. 08. 5- Liget Fürdő
7. (péntekvasárnap)

2022. 08.
19-21.
(péntekvasárnap)
Szent István napi 2022. 08.
forgatag,
19-21.
(péntekvasárnap)
XXIV.
Nemzetközi
(szombat)
Halfőzőverseny
Disznótoros és 2022. 11.
Böllérpálinka
19.
verseny
(szombat)
Adventi
ünnepség

Kardos
Ferenc

A fürdő
beruházás
miatt a
program
helyszíne
változhat,
illetve
elmaradha
t.
2000
2500
pályázati
forrás

Több helyszín

KFMK

Erzsébet liget

KFMK

napközbe 1500
n halfőző
verseny,
programo
k,
2000
este
koncert
civil alap

KFMK

az idei
400
évtől
függ,
hogy 1,
vagy 4
alkalomm
al lesz
400

Varga Lajos
Sportcsarnok
Szabadság tér

Városi Mikulás

2022. 12. KFMK
KFMK
03.
szombat
III. Kulturális és egyéb, valamin turisztikai időszakra eső programok
Megnevezés
időpont
helyszín
intézmény
Megj.
/személy
Vízkereszti
2022. 01. Népház
Szent Antal
pásztorjáték
08.
Népház és
(szombat)
Művelődési
Ház
Magyar Kultúra 2022. 01. KFMK
KFMK
Napja
22.
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Költségvet
ési vonzata

Kner Piroska
szakácskönyv
bemutató
Farsangi
népszokások

(szombat)
2022. 02.

2022. 02.
12.
(szombat)

HGYVK

HGYVK

Népház

Szent Antal
Népház és
Művelődési
Ház
KFMK

Helló! Itt a
Kultúrház!

2022. 02. KFMK
18-19.
(péntekszombat)
Aranyfonál
2022. 03. 1- HGYVK
mesemondó
3. (keddverseny
csütörtök)
Nőnapi köszöntő 2022. 03. KFMK
08.
(kedd)
Internet Fiesta
2022. 03. HGYVK
24-31.
(csütörtökt
őlcsütörtökig)
egy
gyermek és
felnőtt
kulturális
program
Költészetnapi
2022. 04. HGYVK
szavalóverseny 11-12.
(hétfőkedd)
Kulturális
2022. 04. HGYVK
program
Néprajzi
2022. 04. Népház
konferencia:
20. (szerda)
Zsidó
hagyományok
Szent-György- 2022. 04. Népház
napi
23.
hagyományok - (szombat)
játszóház

HACS1600
TOP
Pályázati
forrás

HGYVK

KFMK

HGYVK

HGYVK

HGYVK
Szent Antal
Népház és
Művelődési
Ház
Szent Antal
Népház és
Művelődési
Ház
300

HACS200
TOP
Pályázati
forrás
HACS100
TOP
Pályázati
forrás

Színházi előadás
(stand up
comedy)
Tavaszi Tárlat

2022. 05. KFMK
12.
(csütörtök)
2022. 05. Népház
20.
(péntek)

KFMK

Kulturális
2022. 05.
program felnőtt
és gyerek
Víziszínpadi
2022.
bemutatók
júniusban
2
alkalommal
Kulturális
2022. 06.
program
gyerekeknek
(szünidei)
Harang nagybuli 2022. 06.
24-25.
(péntekszombat)
Hello Summer
2022. 06.
party
25.
(szombat)
Nyár esti
2022. 06.
találkozások
30.
(csütörtök)
Kulturális
2022. 07.
program
gyerekeknek
(szünidei)
Hello Summer
2022. 07.
party
08-09.
(péntekszombat)

HGYVK

Szent Antal
Népház és
Művelődési
Ház
Szent Antal
Népház és
Művelődési
Ház
HGYVK

Víziszínpad

KFMK

HGYVK

HGYVK

Víziszínpadi

Szent Antal nap 2022. 06. Sütőház
13. (hétfő)

2022.

50

40

Harang/Szabadstra Tanács
nd
Zoltán

péntekszombat

Liget Fürdő

Liget Fürdő

szombat
este

Körös Látogató
Központ

KFMK

HGYVK

HGYVK

Liget Fürdő

Liget Fürdő

Víziszínpad

KFMK
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péntek
este és
szombat
napközbe
n

bemutatók

Nyár esti
találkozások

júliusban
2
alkalommal
2022. 07.
14.
(csütörtök)
2022. 07.
23.
(szombat)

Körös Kerti
Piknik, családi
program, este
pódium előadás
Hello Summer
2022. 07.
party
22-23.
(péntekszombat)
Nyár esti
találkozások
Bárka Nap

Körös Látogató
Központ

KFMK

Körös Látogató
Központ

KFMK

Liget Fürdő

Liget Fürdő

2022. 07. Körös Látogató
28.
Központ
(csütörtök)
2022. 07. Bárka
30.
(szombat)

Hello Summer
party

2022. 08. Liget Fürdő
05-06.
(péntek
este és
szombat)
Nyár esti
2022. 08. Körös Látogató
találkozások
11.
Központ
(csütörtök)
Hello Summer
2022.08.
Liget Fürdő
party
19-20.
(péntek
este és
szombat
napközben)
Körös Kerti Piknik 2022. 08. Körös Látogató
családi program, 27.
Központ
este pódium
(szombat)
előadás
Nyárvégi Estike V 2022. 08.

HGYVK

KFMK

Szent Antal
200
Népház és
Művelődési
Ház
Liget Fürdő Volkswag
en
találkozó
időpontja
KFMK

Liget Fürdő

KFMK

HGYVK
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péntek
este és
szombat
napközbe
n

Szent
István
nap, Kállai
Nap
időpontja

30.
(kedd)
Cibere és
2022. 09.
szilvalekvár főző 03.
nap
(szombat)
Kulturális
2022. 09.
program
Főzzünk együtt, 2022. 09.
fürödjünk együtt! 10.
(szombat)
Holló László
2022. 09.
Művésztábor
16.
kiállítása
(szombat)

Népház

HGYVK

Szent Antal
Népház és
Művelődési
Ház
HGYVK

Liget Fürdő

Liget Fürdő

Népház

Szent Antal
Népház és
Művelődési
Ház
HGYVK

Népmese Napja 2022. 10. HGYVK
03-04.
(hétfő-kedd
Országos
2022. 10. HGYVK
Könyvtári Napok: 03-09.
felnőtt és
(hétfőgyermekprogram vasárnap)
ok
70 éves a
könyvtár
100 éve született 2022. 11. HGYVK
Tímár Máté
Adventi Hangoló 2022. 11. HGYVK
IV.
29.
(kedd)
Karácsonyi
2022. 12. Népház
játszóház
10.
(szombat)

2022. 01. 08 KFMK
(szombat)

ODE tábor

2022. 04.

50

HGYVK

HGYVK
HGYVK

Szent Antal
Népház és
Művelődési
Ház

IV. Egyéb, jelentős létszámot érintő programok
Megnevezés
időpont
helyszín
Új évi koncert

150
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100

intézmény
Megj.
Költségvet
/személy
ési vonzata
Színfolt
Mazsorett
Táncegyesül
et
választás

tavaszi
szünet
Rózsahegyi Nap 2022. 05.
13.
(péntek)

és Sajt- és
Túrófeszt.

Rózsahegyi
Rózsahegyi
Kálmán Általános Kálmán
Iskola
Általános
Iskola
Jubileumi Gála 2022. május KFMK
Körösmenti
55 éves
20-21.
Táncegyüttes
Körösmenti
(péntekszombat)
Kis Bálint Napok 2022. 06. Kis Bálint Általános Kis Bálint
Iskola
Általános
Iskola
Általános iskolai 2022. 06.
ballagások
18.
(szombat)
Európai
2022. 09.
Diáksport Napja 30.
(péntek)
Márton Nap
2022. 11. Gy-Cs-H Kist.
Gy-Cs-H
11. (péntek) Óvoda,
Kistérségi
Kis Bálint Ált. Isk., Óvoda,
Német Nemz.
Kis Bálint
Önk., KFMK,
Általános
Iskola,
Német
Nemzetiségi
Önkormányz
at, KFMK,
Jubileumi Gála 2022.
KFMK
Rumba
50 éves Rumba november
Táncegyüttes
Sajt- és Túrófesztivál
Szent István napi forgatag és Halfőző
Kállai Napok
Kner emlékév
40 éves a város (?)
Összesen:

16000
4000
2500 (+2000 pályázati forrás)
3000
32500
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Szent Antal Népház és Művelődési Ház
KFMK
HGYVK
Határidő: azonnal

640
4000
4000

6. Napirendi pont
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására
beérkezett pályázatok elbírálása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester elmondta, a pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2021. november 5. volt.
Az ösztöndíjpályázat „A” típusára a már felsőoktatásban résztvevő, hallgatói
jogviszonnyal rendelkezők pályázhattak. Határidőre 8 db pályázatot nyújtottak be
elektronikus úton és papír alapon, melyek közül 7 pályázat felelt meg a pályázati
kiírásban szereplő feltételeknek. Egy pályázó esetében magasabb az egy főre jutó
jövedelem a meghatározott mértéknél, így az elutasításra kerül.
Az ösztöndíjpályázat „B” típusára a 2021/2022-es tanévben érettségiző, vagy már
érettségizett, de felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert tanulók
pályázhattak. Amennyiben felvételt nyernek felsőoktatási intézménybe és
megfelelnek a pályázati kiírásnak, akkor folyósítható számukra a pályázati támogatás.
Határidőre 3 db „B” típusú pályázat érkezett.
3 fő „A” típusú pályázó csak a pályázat rögzítését tette meg az elektronikus felületen
az önkormányzathoz nem került benyújtásra a pályázat, így esetükben a pályázat
érvénytelenségéről szükséges döntést hozni.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy szavazzanak az Ügyrendi Bizottság által is
támogatott döntési javaslatokról. Elsőként az „A” típusú pályázatok támogatásáról
szóló 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
319/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójában az „A” típusú pályázatok közül az alábbi
pályázókat részesíti támogatásban 10.000,- Ft/fő/hó összegben a 2021/2022-es tanév
2. félévére és a 2022/2023-es tanév 1. félévére vonatkozóan:
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Ssz
Azonosító
1
BURSA-2022-A-0847
2
BURSA-2022-A-4494
3
BURSA-2022-A-6231
4
BURSA-2022-A-6270
5
BURSA-2022-A-8541
6
BURSA-2022-A-12742
7
BURSA-2022-A-14739
A támogatási összeg félévente egy összegben kerül átutalásra az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára.
Az „A” típusú pályázatra jelentkezők támogatási összege:
- 2022. január 31. napjáig kifizetendő (2021/2022-es tanév 2. félévére) 7 fő x 5 hó x
10.000,-Ft = 350.000,-Ft
- 2022. augusztus 31. napjáig kifizetendő (2022/2023-es tanév 1. félévére) 7 fő x 5 hó
x 10.000,-Ft = 350.000,-Ft
Összesen:700.000,-Ft
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a „B” típusú pályázatok támogatásáról szóló
2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
320/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójában az alábbi „B” típusú pályázókat részesíti
támogatásban 10.000,- Ft/fő/hó összegben a 2022/2023-es tanév 1. és 2. félévére a
2023/2024 1. és 2., valamint a 2024/2025 1. és 2. félévére vonatkozóan:
Ssz
Azonosító
1
BURSA-2022-B-0468
2
BURSA-2022-B-0567
3
BURSA-2022-B-0704
A támogatási összeg félévente egy összegben kerül átutalásra az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára.
A „B” típusú pályázatra jelentkező támogatási összege:
- 2022. január 31. napjáig kifizetendő (2021/2022-es tanév 2. félévére 1 fő esetében a
2021. évi eljárásból) 1 fő x 5 hó x 10.000,-Ft = 50.000,-Ft
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- 2022. augusztus 31. napjáig kifizetendő (2022/2023-es tanév 1. félévére 4 fő
esetében: 1 fő a 2021. évi eljárásból, 3 fő a 2022. évi eljárásból) 4 fő x 5 hó x 10.000,Ft = 200.000,-Ft
Összesen: 250.000,-Ft
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester az egy pályázat elutasításáról kérte a
képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
321/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójában az
alábbi pályázatot elutasítja, mivel az egy főre jutó havi jövedelem
meghaladja a pályázati kiírásban meghatározott jövedelemhatárt –
85.500,-Ft.
BURSA-2022-A-3527
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester végezetül a három pályázat érvénytelenné
nyilvánításáról szóló 4. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
322/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójában az alábbi pályázatokat
érvénytelennek nyilvánítja, mert a pályázatok az elektronikus regisztrációt követően
nem kerültek határidőben benyújtásra papíralapon (mellékletekkel együtt) az
önkormányzathoz:
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Ssz
1
2
3
Határidő: azonnal

Azonosító
BURSA-2022-A-0476
BURSA-2022-A-3563
BURSA-2022-A-11281

7. Napirendi pont
Mobilbusz Kft. 2021. évi beszámolója, kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester felkérte Szujó Zsoltot a Városfenntartó
Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat 2017-ben írt alá a
közszolgáltatási szerződést a Mobilbusz Kft-vel a város közigazgatási területén
végzendő helyi közúti személyszállításra. A szerződés értelmében a közszolgáltatónak
évente be kell számolni a képviselő-testületnek, illetve október végéig jogosult a
díjszabásra vonatkozó módosítási javaslattal élni. A szolgáltató októberben kérelmet
nyújtott be az önkormányzat felé, mely érinti az érvényben lévő menetdíjakat, és az
önkormányzati támogatás mértékét is.
A szolgáltató a díjváltozási kérelmet egyrészt az üzemanyag ár jelentős változásával
indokolta, amely 172.800,-Ft/hó többlet terhet ró a társaságra. Másrészt a munkabér
emelkedésével – a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelkedése havi
szinten nettó 270.000 Ft kiadás növekedést eredményeznek a szolgáltatónál. Továbbá
az inflációból adódó járulékos költségek emelkedése miatt a szolgáltató 2022-ben
havi nettó 95.225 Ft járulékos költség növekménnyel számol. Ezeket összeadva a cég
számítása szerint 2022-től havi nettó 538.025 Ft többlet kiadása keletkezik, melynek
fedezetére jelenleg nincs forrása.
Ezt a növekményt egyrészt az utazási tarifa díjak emelésével szeretnék elérni kb. 50 %
mértékben, másrészt az önkormányzati támogatás emelésével szintén 50 %-ban. Ez a
jegyárak tekintetében azt jelentené, hogy az egy utazásra érvényes vonaljegy ára 170
Ft-ról 270 Ft-ra, a teljes árú havi bérletjegy ára 2500 Ft-ról 3500 Ft-ra és a
kedvezményes havi bérletjegy ára 600 Ft-ról 830 Ft-ra emelkedne 2022-től. Az
önkormányzati támogatás összege pedig a jelenlegi 1.704.000 Ft-ról 1.953.158 Ft-ra
emelkedne.
Megemlítette, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy bár jelenleg az üzemanyag
árak korlátozva vannak 480 Ft-ban, ami jelenthet némi javulást, de mivel ez határozott
időre szól, így, ha a gazdasági helyzet indokolja, akkor kedvezményes irányba el lehet
térni a felsorolt összegektől, de jelen pillanatban a bizottság javaslata, hogy az
előterjesztésben szereplő tervezett menetdíjakat és az önkormányzati támogatás
összegét fogadja el a képviselő-testület.
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Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester kérdés, észrevétel hiányában elsőként a
beszámoló elfogadását kérte a képviselő-testülettől.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
323/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Mobilbusz Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd, Borostyán u. 20/1)
által beterjesztett 2020. évre vonatkozó helyijárat üzemeltetéséről
szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a finanszírozással kapcsolatos döntés
meghozatalát kérte a képviselő-testülettől a 2. döntési javaslatban foglaltak szerint.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
324/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Mobilbusz Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd, Borostyán u. 20/1)
által beterjesztett önkormányzati támogatás mértékének és a
menetdíjak emelésére, továbbá a menetrend módosítására vonatkozó
kérelmét elfogadja az alábbiak szerint:
2022. január 1-től alkalmazandó önkormányzati támogatás összege:
1.953.158 Ft
2022. január 1-től alkalmazandó menetdíjak:
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára:
Teljes árú havi bérletjegy ára:
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára:
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270,-Ft
3500,-Ft
830,- Ft

Gyomaendrőd
Város
önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a közszolgáltatási szerződés
módosítás aláírására és az egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2021. háromnegyed éves
gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester felkérte Gózan Sándort a Pénzügyi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a társaság 1-9. hónap gazdálkodása 12.205 ezer Ft negatív eredményt mutat. A várható bevételek teljesülése 4.747,- eFt,
valamint a könyvszerinti veszteséget okozó 4.100,- eFt kölcsönt figyelembe véve is az
év végén veszteség várható.
A beszámoló megállapítja, hogy a megelőző évek eredményessége után a veszteség
kezelhető. A társaság egész évben megőrizte fizetőképességét, és ez az év hátra levő
részében is biztosított.
A társaság eredmény tartaléka 18.945,- eFt, a pénzeszköz állománya pedig
szeptember 30-án 15.602,- eFt.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót és annak elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a
beszámoló elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
325/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2021. 1-9. hónap
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2021. november 25.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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9. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2021. háromnegyed éves
gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester visszaadta a szót Gózan Sándor bizottsági
elnöknek.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a
2021. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A társaság 1-9. hónap gazdálkodásának adózott eredménye 2.549 ezer Ft. Az éves
tervezett adózott eredmény 102 ezer Ft. Az 1-9. hónapban az éves tervezett bevételek
86%-ka teljesült.
A három negyedéves bevétel a tervezeten felül teljesült, ezzel párhuzamosan a
költségek kisebb mértékben nőttek. A beszámoló megállapítja, hogy évégéig ez a
tendencia nem változik így az eredmény is, a három negyedéves 2,5 millió Ft
közelében várható.
A társaság eredmény tartaléka 30.493 ezer Ft. A saját tőke 185.872 ezer Ft. A társaság
kötelezettségei összesen 2.271 ezer Ft, a követelés állománya pedig 6323 ezer Ft.
A Pénzügyi Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester ismertette a döntési javaslatot, majd felkérte
a képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
326/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
gazdálkodásáról készített beszámolóját.

Képviselő-testülete
2021. 1-9. hónap

Határidő: 2021. november 25.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
10. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2021. háromegyedéves
gazdálkodásról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
311

Gózan Sándor bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a Kft.
adózás előtti eredménye -3.195.000,- Ft. A negatív eredményt az okozza, hogy a
földalapú támogatásból származó bevétel (6,3 millió Ft) a hatóság részéről nem lett
teljesítve szeptember 30. napjáig.
A társaság az előző évekhez hasonlóan igyekszik a pályázati lehetőségeket
maximálisan kihasználni. Így az alacsony aranykorona értékű, és rossz
vízgazdálkodású területeket is bevonja a pályázati rendszerbe. Ilyen lehetőség az
„Ökológiai gazdálkodásra áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” elnevezésű
pályázat, melynek megfelelően a Kft. el kezdte a területek kimérését.
A társaság gazdálkodására a stabilitás a jellemző az alacsony kockázat vállalás és a
pályázati lehetőségek minél jobb kihasználására való törekvéssel.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja annak elfogadását.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
327/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja
a Taggyűlésének a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2021. szeptember
30. fordulónappal készített gazdálkodási beszámolójának az
elfogadását.
Határidő: 2021. november 25.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
11. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2021. háromnegyed éves
gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a fürdő által elkészített beszámoló az
alábbi fontosabb megállapításokat rögzíti.
A társaság 2021. évi első félévi és a III. negyedévi gazdálkodására a legnagyobb
hatást idén is a koronavírus miatti bezárás és annak hatása gyakorolta.
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A járványügyi helyzet a turizmusban jelentős károkat okozott, melynek hatása
nemcsak az I. félévben volt érezhető, de több gazdasági prognózis alapján az év
hátralévő részében is érezhető lesz.
A bevételek esetében megállapítható, hogy a nyári időszakban annak ellenére nőtt a
strand árbevétele, hogy a csoportok és a nyugdíjasok jelentős része kisebb
létszámban látogatta a fürdőt, ami országos tendencia. Az idősebb korosztály
elmaradása elsősorban a gyógyászati oldalon okozott jelentős árbevétel kiesést.
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap adózott eredménye 9.030 ezer Ft.
Az önkormányzat eddigi támogatásának, valamint a nyári főszezon bevételeinek
köszönhetően elmondható, hogy a kft. jelenleg stabil pénzügyi helyzetben van.
A Pénzügyi Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester szavazásra bocsájtotta a beszámoló
elfogadásáról szóló döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
328/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2021. 1–9.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2021. november 25.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
12. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy
2021. november 15-én kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. A benyújtott
kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
A 2020-as évben kialakult, majd 2021. évben is folytatódó vírushelyzet, az ebből
adódó kormányzati intézkedések jelentős terhet róttak mind az önkormányzatokra és
költségvetési szerveire, mind a gazdasági társaságainkra. A Liget Fürdő Kft. több
hónapra kényszerült bezárni. A koronavírus járvány első és második hulláma, illetve a
járványhelyzet negatív hatása jelen pillanatban is befolyásolja a Fürdő gazdálkodását.
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A Fürdő csökkenő bevételei sajnos ebben az évben sem teszik lehetővé, hogy az
Önkormányzat felé fennálló tartozásának esedékes (2021. november 30.) törlesztő
részletét (3 millió Ft) teljesíteni tudja.
A Liget Fürdő Kft. 2017. évben vállalta, hogy az Önkormányzat felé fennálló 15 millió
Ft összegű, 2013. évben keletkezett tartozását 5 év alatt rendezi. 2017. és 2019.
években a kölcsönszerződésnek megfelelően megtörtént a vállalt 3 millió Ft
visszafizetése, ugyanakkor 2018.-ban és 2020-ban, illetve ebben az évben a
részletfizetés forrása nem állt és nem áll a Kft. rendelkezésére. Kéri az ügyvezető,
hogy 2021. évben a törlesztéstől tekintsen el a Képviselő-testület és az utolsó részlet
esedékességét 2024. november 30-ára módosítsa.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a kérelemmel kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatot, majd felkérte a képviselőket
szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
329/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. és Gyomaendrőd Város
Önkormányzata között a 211/2017. (IV. 27.) Gye. Kt. határozat alapján
kötött, majd többször módosított kölcsönszerződését módosítja, a
2021. november 30-án esedékes 3 millió Ft összegű törlesztéstől
eltekint és az utolsó részlet esedékességét 2024. november 30-ában
határozza meg.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármestert a módosítás dokumentumának
aláírására.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács 2020. évi tevékenységéről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester elmondta, 2013. július 1. napjával a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás jogutódjaként megalakult a
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Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, mely önálló
jogi személyiséggel rendelkezik.
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melyet a társult önkormányzatok
polgármesterei alkotják.
A megállapodás 13. pontja szabályozza a társulás működéséről történő beszámolási
kötelezettséget. A Társulási Tanács jelen előterjesztéssel tesz eleget beszámolási
kötelezettségének. A beszámoló 2020 novemberétől 2021. október végéig eltelt
időszakban végzett tevékenységéről számol be.
A beszámoló a mellékletben olvashatták.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy fogadják el az elkészített
beszámolót.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
330/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2020 novemberétől 2021.
október végéig terjedő időszakban végzett tevékenységéről készített
beszámolót.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának
teljesülése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester felkérte Szujó Zsoltot a Városfenntartó
Bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta, mezei őrszolgálat és a közterület felügyelet
évente beszámol a képviselő-testületnek. A mezei őrszolgálat 1998 óta látja el
külterületen és zártkerti részeken ezt a tevékenységet, 5 fővel. A tevékenységi körből
a legjelentősebbek a terménylopások megakadályozása, művelési kötelezettség
betartatása,
veszélyes
gyomok
elleni
védekezésre
felszólítás,
földutak
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karbantartásának kieszközölése, külterületi kóbor ebek befogása, szemétlerakások
megelőzése, megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele, rendőrség
munkájának segítése. Az elmúlt pandémiás időszakban közreműködtek a Városi
Egészségügyi Intézmény működésének zavartalan biztosításában.
A közterület felügyelet 2021-ben 1 fővel látta el a tevékenységét. Munkája során a
közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartását felügyeli,
továbbá a közrendet, és a közbiztonságot, védi az önkormányzati vagyont. Állategészségügyi és ebrendészeti feladatokat lát el, felügyeli a városi piacok és vásárok
rendjét, felügyeli a városi belvíz és csapadékvíz elvezető csatornák karbantartását,
vendéglátóhelységek működését. Ebben az évben összesen 116 esetben indított
eljárást önkormányzati rendelet megsértése ügyében.
Szabálysértési feljelentés 13 esetben történt, míg illegális hulladéklerakás bejelentése
10 esetben. Ezen kívül mindkét szolgálati egység segítséget nyújt a város 3 pontján
iskolai előadási napokon a gyalogos-átkelőhelyeken a gyalogos és kerékpáros
közlekedés biztosításában, segítik az önkormányzati rendezvények biztosítását, és
részt vesznek a 72 év felüli lakosok ajándékcsomagjának kézbesítésében.
A véleményező bizottságok javasolják a képviselő-testületnek a beszámoló
elfogadását.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a véleményező bizottságok javaslatára
figyelemmel szavazásra bocsájtotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
331/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
mezőőri és közterület felügyelői beszámolót és a mezőőri járulék
előirányzatának teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési
Alapítvány támogatási kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester felkérte Gózan Sándort a Pénzügyi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, az alapítvány egyedi támogatási kérelmet
nyújtott be egy újabb kiadvány támogatására, Petőfi Sándor és családja Gyomán
történő átutazásának emlékére „Útban Segesvár felé” címmel.
A Pénzügyi Bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolja 150.000 Ft megállapítását a
Polgármesteri Alap terhére.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a
képviselőket a támogatás megállapítására a döntési javaslatban foglaltak szerint.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
332/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bethlen
Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési (5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 40.) részére 150.000,-Ft, azaz
egyszázötvenezer Forint támogatást állapít meg „Útban Segesvár
felé” című könyv kiadásának támogatására. A támogatás forrása a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
szóló 8/2021 (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdésében
meghatározott Polgármesteri Alap.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Helyiségbérleti díjak és egyéb területek bérleti díjainak módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester visszaadta a szót Gózan Sándor bizottsági
elnöknek, hogy ismertesse az előterjesztést.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat tulajdonban lévő nem
lakás célú helyiségek és területek hasznosításánál a szerződések többségében
kikötésre került a bérleti díj évente történő felülvizsgálata. A bérleti díj mértéke a KSH
által közölt éves fogyasztói árindex, illetve az épület tárgyévet megelőző év közmű
szolgáltatásainak kigyűjtött költségei alapján a használt helyiség alapterületének
arányában jutó összeg figyelembevételével évente újra megállapításra kerül. A
módosított bérleti díj tárgyév január 1-től esedékes.
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Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényben rögzített
fogyasztói árindex 3,0 %, így a 2022. évre javasolt nettó bérleti díjak 3,0 %-kal
kerekítetten kerültek emelésre. A változások a táblázatban olvashatóak.
A Liget Fürdő által használt önkormányzati ingatlanok bérleti díját 2022. évre nettó
12.183.000,- Ft/év+ÁFA összegben javasolják meghatározni. A szezonális forgalomra
való tekintettel kettő részletben, 40 – 60 % megosztásban tárgy év május 31-ig, illetve
szeptember 30-ig javasolt a bérleti díj megfizetése.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a bérleti szerződéseket a
döntési javaslatban foglaltak szerint módosítsa.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester hozzászólás hiányában ismertette a döntési
javaslatot, és kérte annak elfogadását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
333/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő bérbe adott területek és
helyiségek bérleti díjait 2022. január 1-i hatállyal 3,0 %-kal módosítja az alábbiak
szerint.
Bérlemény és a bérlő/használó
Bérleti/használati
megnevezése
díj
Szabadság tér, Buszállomás-trafik, Bak János
6.500,- Ft/hó + Áfa
Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179.
12.100,- Ft/hó + Áfa
irodahelyiségek
Kossuth út 30., üzlethelyiség, 24,36 m2,
33.000,- Ft/hó + Áfa
Horváth Béla egyéni vállalkozó
Fő út 42., Hétszínvirág-Tüskevár Bt.
43.600,- Ft/hó + Áfa
B-4. kat. termálkút (Áchim utca),
569.000,- Ft/év +
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Áfa
Erzsébet liget 1298 hrsz., 293 m2,
756.000,- Ft/év +
Kis Sándor földhasználati jogosult
Áfa
Piacok üzemeltetése és vásárrendezés
116.700,-Ft/hó+Áfa
Markt – Plus Kft.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. által
használt 1090, 1293/5, 1295/2 és 1298 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok 2022. évi
bérleti díját 12.183.000,- Ft/év+Áfa összegben határozza meg. A szezonális forgalom
figyelembevétele alapján 2022. május 31-ig 4.873.000,- Ft+Áfa, 2022. szeptember 30ig, pedig 7.310.000,- Ft+Áfa bérleti díjat köteles megfizetni a társaság az
Önkormányzat számára.
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A bérleti díjak felülvizsgálata 2022. november 30.-val válik esedékessé.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármestert a szerződés módosításokhoz szükséges jognyilatkozatok kiadására.

a

Határidő: 2021. november 25.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
17. Napirendi pont
Zártkerti közterületek elnevezése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester felkérte Szujó Zsoltot a Városfenntartó
Bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta, a Torzsás-zugban és a Dan-zugban ingatlan
tulajdonnal rendelkező polgárok cím megállapítási kérelemmel fordultak a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez annak érdekében, hogy
alkotmányos jogukat gyakorolva lakcímet létesítsenek olyan ingatlanokra, amelyek a
Torzsás-zugban és a Dan-zugban lévő közterületekhez csatlakoznak, és jelenleg nem
szerepelnek a Központi Címregiszterben. A Kormányablakok csak olyan címelemre
teszik lehetővé a lakóhely vagy tartózkodási hely létesítését (lakcímkártya kiadását)
amelyik cím megtalálható a KCR-ben, ezért az említett helyeken lévő önkormányzati
és állami tulajdonú ingatlanoknak elnevezést kell adni.
Különböző elnevezési javaslatok érkeztek. Korábban már a képviselő-testület nevezett
el a zugokban közterületeket, különböző téma szerint. Például a Harcsás zugban
halfajokról kerültek elnevezésre az ott lévő közterületek.
A Városfenntartó Bizottság Betkó József képviselő javaslatát elfogadva, a külterület
0820 és a 0480 helyrajzi számú, a Magyar Állam tulajdonában és a Körös-vidéki
Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő, kivett töltés megnevezésű közterületeknek a
Bodoki Károly gát elnevezést javasolja. Bodoki Károly a vízügyi területen nagy
szaktekintélyű szakember, aki a folyó szabályozás során letette a névjegyét. Így, a
teljes balparti védtöltés egy arra méltó személyről kapna elnevezést.
A 10. döntési javaslatban felsorolt közterületeknek pedig a Vásárhelyi Pál elnevezést
javasolja a bizottság.
A többi felsorolt ingatlanok tekintetében pedig a bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztő javaslatát. Ezek az elnevezések a Nyárfás utca, Sulymos utca, Jégmadár
utca, Feketególya utca, Vidra utca, Nádirigó utca, Réticsík utca, Hód út, Halas utca,
Juhos utca, és a Hínáros utca.
A bizottság nevében javasolta valamennyi elnevezés jóváhagyását.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte van-e észrevétel, esetleg más
javaslat.
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Hozzászólás nem volt, így elsőként az 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
334/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva a Gyomaendrőd, külterület 0820 helyrajzi számú, a Magyar
Állam tulajdonában és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
kezelésében lévő, kivett töltés megnevezésű közterületnek 2021.
november 26. napjától a Bodoki Károly gát nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők
döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
335/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva a Gyomaendrőd, külterület 0387 helyrajzi számú,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett
töltés megnevezésű közterületnek 2021. november 26. napjától a
Nyárfás utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
336/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva a Gyomaendrőd, külterület 0385 helyrajzi számú,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett
töltés megnevezésű közterületnek 2021. november 26. napjától a
Sulymos utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a 4. döntési javaslatról kérte a képviselőket,
hogy szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
337/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva a Gyomaendrőd, zártkert 16271 és 16236 helyrajzi számú,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett
saját használatú út megnevezésű közterületeknek 2021. november 26.
napjától a Jégmadár utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester az 5. döntési javaslatot ismertette, kérte
annak elfogadását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
338/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva a Gyomaendrőd, zártkert 14203/17 helyrajzi számú,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett
saját használatú út megnevezésű közterületnek 2021. november 26.
napjától a Feketególya utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a 6. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
339/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva a Gyomaendrőd, zártkert 16315 helyrajzi számú,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett
saját használatú út megnevezésű közterületnek 2021. november 26.
napjától a Vidra utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a 7. döntési javaslatról kérte a képviselők
döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
340/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva a Gyomaendrőd, külterület 0391 helyrajzi számú,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett út
megnevezésű, valamint a Gyomaendrőd, zártkert 16338 helyrajzi
számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő,
kivett saját használatú út megnevezésű közterületeknek 2021.
november 26. napjától a Nádirigó utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a 8. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
341/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva a Gyomaendrőd, zártkert 14204/2 helyrajzi számú,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett
saját használatú út megnevezésű közterületnek 2021. november 26.
napjától a Réticsík utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a 9. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
342/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva a Gyomaendrőd, külterület 0480 helyrajzi számú, a Magyar
Állam tulajdonában és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
kezelésében lévő, kivett töltés megnevezésű közterületnek 2021.
november 26. napjától a Bodoki Károly gát nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a 10. döntési javaslatról kérte a képviselők
döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
343/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva a Gyomaendrőd, külterület 0447/14 helyrajzi számú,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett út
megnevezésű, a Gyomaendrőd, külterület 0458 helyrajzi számú a
Magyar Állam tulajdonában és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
kezelésében lévő, kivett út megnevezésű, a Gyomaendrőd, zártkert
16505, 16514, 16545 és 16552 helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett saját használatú út
megnevezésű, valamint a Gyomaendrőd, zártkert 16551 helyrajzi
számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő,
kivett út megnevezésű közterületeknek 2021. november 26. napjától
a Vásárhelyi Pál út nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
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Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a 11. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
344/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva a Gyomaendrőd, külterület 0449 helyrajzi számú,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett út
megnevezésű közterületnek 2021. november 26. napjától a Hód út
nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a 12. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
345/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva a Gyomaendrőd, zártkert 15536 és 15622 helyrajzi számú,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett
közút megnevezésű közterületeknek 2021. november 26. napjától a
Halas utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a 13. döntési javaslatról kérte a képviselőket,
hogy szavazzanak.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
346/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva a Gyomaendrőd, zártkert 15577 helyrajzi számú,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett
közút megnevezésű közterületnek 2021. november 26. napjától a
Juhos utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester végezetül a 14. döntési javaslatról kérte a
képviselő-testület döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
347/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva a Gyomaendrőd, külterület 0439 helyrajzi számú,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett út
megnevezésű közterületnek 2021. november 26. napjától a Hínáros
utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
A „temetők rendje” szabályzat felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester visszaadta a szót Szujó Zsolt bizottsági
elnöknek. Felkérte, hogy ismertesse az előterjesztést.
Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta, mint emlékezetes a szabályzatot a képviselőtestület bizottsági véleményezés nélkül tárgyalta az októberi ülésén, ahol több
képviselői észrevétel, indítvány is megfogalmazásra került annak módosítására,
kiegészítésére vonatkozóan. Akkor polgármester úr részéről az a módosító javaslat
fogalmazódott meg, hogy mivel a bizottságok nem véleményezték a temetői rendet,
ezért a novemberi ülésre kerüljön a bizottságok elé, véleményezzék, tegyék meg
javaslataikat, azok kerüljenek bedolgozásra a szabályzatba és úgy kerüljön ismét a
képviselő-testület elé elfogadásra.
A Városfenntartó Bizottság részéről az alábbi javaslatok fogalmazódtak meg a
szabályzat véleményezése során:
A szabályzat alkalmazzon a téli-nyári időszámítás helyett konkrét határnapokkal
megjelölt nyitvatartási rendet. A Bizottság javasolja a nyári időszámítás helyett az
április 1. - november 3. időszak megjelölését, valamint november 4. - március 31.
időszakot a téli időszámítás megjelölés helyett. Ezzel szemben az Ügyrendi Bizottság
a november 3. helyett a november 9. napot javasolta.
A szabályzatban szereplő, ismétlődően leírt pontok kerüljenek felülvizsgálatra és
törlésre.
A temetési napokon a temetési szertartást megelőzően egy órával a behajtást minden
gépjárműre vonatkozóan korlátozni szükséges, ezzel biztosítva a temetési szertartás
zavartalan megtartását.
A szabályzatba kerüljön bele, hogy bármely temetkezési szolgáltató a temetés, vagy
síremléket készítő vállalkozó a tevékenysége során keletkezett földmaradványt, csak a
temető üzemeltetője által kijelölt helyen helyezheti el.
A többi véleményező bizottság elfogadta a bizottság ezen javaslatait.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte ügyvezető urat, hogy a temetés
előtt egy órával való temető kapu bezárása megvalósítható lesz-e?
Dinya József ügyvezető válaszolva elmondta, a Kft. alkalmazottaival ezt meg fogja
beszélni, a másik szolgáltatónak pedig át fogják küldeni az új szabályzatot, hogy
ezentúl ennek megfelelően végezze a tevékenységét a temetőkben a temetési
szertartások során.
A be és kihajtást a szertartások ideje alatt igazán csak egy portaszolgálattal lehetne
jól megoldani, minden esetre a kft. egy munkatársa ott fog állni a kapuban erre az
időre.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában
javasolta a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a véleményező bizottságok által
tett javaslatokkal kiegészített szabályzatot.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
348/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte és elfogadja „A
Temetők rendje” tárgyában megküldött szabályzatot.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Turisztikai applikáció fejlesztés
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester felkérte Gózan Sándort a Pénzügyi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a következő években önkormányzatunk
több jelentős idegenforgalmi fejlesztést is tervez megvalósítani. Fontos és
lehetőségekkel teli időszak előtt állunk. Annak érdekében, hogy városunk minél
sikeresebb legyen, a jövőben egységesen kell gondolkoznunk, terveznünk és
dolgoznunk. Fontosnak tartjuk, hogy legyen egy egységes arculattal rendelkező, a
helyiek és az ide érkezők által is használható mobil alkalmazás, amelyben a
felhasználója információt tud kapni a településünkről.
A digitalizáció térnyerése új trendeket eredményezett a turizmusban is. Egyre több
olyan mobilapplikáció jelenik meg az online térben, ami segít a szállásfoglalásban,
vagy az informálódásban, vagy túrák szervezésében vagy éppen az adott település,
térség rendezvényei közötti eligazodásban nyújt segítséget a használóinak.
Előzetesen bekérésre kerültek indikatív ajánlatok. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy
egy olyan alkalmazás kifejlesztése, és üzembe helyezése, amely bír a fenti
paraméterekkel és egy nagyobb, országos adatbázishoz is csatlakozik, továbbá fut ios
és android rendszereken is nagyságrendileg 6.000.000 Ft-ba kerül.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselőtestületnek, hogy a jövő évi költségvetésbe kerüljön elkülönítésre 6.000.000 Ft
összegű keret a mobil alkalmazás beszerzésének céljára.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester elmondta, hogy a döntési javaslatot a másik
két bizottság is véleményezte és elfogadásra javasolja, így felkérte a képviselőket,
hogy szavazzanak erről.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
349/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 2022. évi költségvetésbe a Fejlesztési kiadások között
Turisztikai applikáció néven elkülönít 6.000.000 Ft összegű keretet a
tervezett mobil alkalmazás beszerzése céljára.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester felkérte Szujó Zsoltot a Városfenntartó
Bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta, elkezdődött a 2021-2027-es programozási
időszak az Uniós források megszerzésének tekintetében. Kiírásra kerültek a TOP 20
felhívások, melyek benyújtási határideje 2022. január. Ehhez elengedhetetlen, hogy az
önkormányzat rendelkezzen Integrált Településfejlesztési Stratégiával, aminek
tartalmazni kell minden olyan fejlesztést, amit a későbbiekben meg kíván valósítani az
önkormányzat, és amelyekre pályázni kíván. A stratégiának összhangban kell lenni az
Integrált Területi Programmal, amit a Kormány 2021 szeptemberében fogadott el
Békés megyére vonatkozólag. Ez indokolja, hogy a jelenlegi Településfejlesztési
Stratégiánkat ennek megfelelően módosítani szükséges, amit 2027-ig az
önkormányzat településfejlesztési tervként is egyaránt használhat.
A véleményező bizottságok javasolják a módosítás elfogadását a döntési javaslatban
foglaltak szerint.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester ismertette a döntési javaslatot, majd felkérte
a képviselőket, hogy szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
350/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy megkezdi az Integrált Településfejlesztési Stratégia
módosítását a 419/2021.(VII.15.) Korm rendelet 78. § (1) a) szerint
annak érdekében, hogy az elkészülő dokumentum településfejlesztési
tervként funkcionáljon a 2021-2027 pályázati ciklusban.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs Polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
DAREH taggyűlés delegált kijelölés
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén polgármester elmondta, önkormányzatunk tagja a DélkeletAlföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulásnak.
A hatályos Társulási Megállapodás 66.) pontja alapján a Taggyűlésen a
tagönkormányzatok képviselő-testületei által delegált polgármester, illetve
önkormányzati képviselők vehetnek részt szavazati joggal.
Önkormányzatunkat Toldi Balázs polgármester, akadályoztatása esetén pedig jelen
személye képviseli a Taggyűlésbe.
A Társulás jelezte, hogy a gördülékeny működéséhez a tagönkormányzatok részéről
szükséges lenne több személy delegálása, hogy bármelyikük akadályoztatása esetén
legyen olyan személy, aki a tagönkormányzatot képviselni tudja. Főként a
kistelepüléseknél okozott ez problémát, ahol a polgármesterek voltak delegálva, de
valamilyen okból nem tudtak részt venni a taggyűlésen, ami így rendszeresen
elmaradt, mert nem volt határozatképes.
Önkormányzatunk képviseletére Béres János és Szujó Zsolt képviselőket javasolnánk
még delegálni a taggyűlésbe.
Megkérdezte van-e kérdés, esetleg más javaslat.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a delegálásról a döntési
javaslat szerint.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

330

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
351/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról,
hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását
Célzó
Önkormányzati
Társulás
Taggyűlésébe
Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselőjeként Béres János
képviselőt és Szujó Zsolt képviselőt is delegálja.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
Gyomaendrődi Futball Club kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester elmondta, a benyújtott kérelemben a
Gyomaendrődi Futball Club tulajdonosi hozzájárulást kérne az Erzsébet ligeti
futballpályán található tároló bontásához és a helyén egy új tároló építéséhez.
A Club a beruházás megvalósításához TAO támogatást nyert és 2022-ben szeretné a
projektet megvalósítani. A mellékletben lévő képen látható leromlott állapotú tároló
elbontásra kerülne és a helyén egy új 6*7 m alapterületű új tároló kerülne kialakításra.
A projekt során az önkormányzat irányába költség nem keletkezik, azonban a projekt
megvalósításához az önkormányzat, mint ingatlan tulajdonos hozzájárulása is
szükséges.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy támogassák a kérelmet, adják meg a
tulajdonosi hozzájárulást.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
352/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrőd, 1099 hrsz-ú kivett sporttelepen található 20 m2
alapterületű gazdasági épület bontásához és a helyén egy új 42 m2
alapterületű új gazdasági épület építéséhez hozzájárul.
Határidő: azonnal
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23. Napirendi pont
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetségi Turisztikai Egyesület kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az egyesület
elnöke Gera Krisztián kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az egyesület
részére a 2021. évi Közösségi, Művelődési és Rendezvény alapból biztosított 750.000,Ft támogatás felhasználásának határidejét módosítani szíveskedjen. A járványügyi
helyzetre tekintettel a november 20-ra meghirdetett XII. Gyomaendrődi Disznótoros
és Tímár János Böllérpálinka Emlékverseny elhalasztásra került, azt a tervek szerint
2022. február 5-én rendeznék meg. Mivel az alapból biztosított támogatásból csak a
támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el és a
pénzügyi teljesítésnek az elszámolási időszak végéig meg kell történnie, ezért az
egyesület kéri, hogy a kapott 750.000 Ft támogatást átvihesse a februárban tartandó
rendezvényre. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje
pedig kerüljön meghosszabbításra 2022. március 31. napjáig.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megköszönte polgármester úrnak az
előterjesztés ismertetését, majd megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában javasolta az egyesület kérelmének támogatását a döntési
javaslatban foglaltak szerint.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
353/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség a 2021. évi Közösségi,
Művelődési és Rendezvény alapból KMR-010-21 azonosító számú
pályázata támogatásként nyert 750.000,-Ft-ot a XII. Gyomaendrődi
Disznótoros és Tímár János Böllérpálinka Emlékverseny 2022. február
5-i megrendezéséhez használja fel, a szakmai beszámoló és pénzügyi
elszámolás benyújtásának határideje 2022. március 31.
A Képviselő-testület felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy a KMR010-21 azonosító számú pályázat támogatási szerződésének fenti
tartalmú módosítására.
Határidő: azonnal
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24. Napirendi pont
Forráskijelölés tervezési feladatokhoz (Kállai Ferenc Múzeum)
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, önkormányzatunk 250.000.000 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesült a Kállai Ferenc Múzeum és az Aranka Játék baba
múzeum felújítására, korszerűsítésre, mely nettó támogatás. A projektre jutó ÁFA
összege visszaigénylésre kerül.
Elkezdődött a múzeum építészeti és belsőépítészeti tervezésének a beszerzése. A
bizottsági ülésekkel egy időben érkeztek be az ajánlatok. A projekt tervezett
költségvetésének összeállításakor 5 % költség, nettó 12.500.000 Ft lett beállítva a
tervezésre, viszont a beérkezett ajánlatok alapján ez az összeg nettó 18.106.614. Ft,
ami 5.606.614 Ft-tal magasabb, mint a rendelkezésre álló keret. Mindezek alapján a
képviselő-testületének a rendelkezésre álló forrás és a beérkezett nettó ajánlatok
különbségére, azaz 5.606.614 Ft összegre forrást kellene kijelölnie.
A támogatási szerződésben szereplő tételsorok között átcsoportosításra van mód,
azonban a szerződés módosítására csak egyszer van lehetőség, ezért célszerű lenne
azt az összes beszerzés és közbeszerzési eljárás lefolytatását követően módosítani,
amikor is ez a többletforrás is nagyvalószínűséggel elszámolható lesz projektben, így
a most kijelölésre kerülő forrás várhatóan csak megelőlegezés lesz.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a
polgármester úr által elmondottak alapján döntsenek a forrás kijelöléséről. Felolvasta
a döntési javaslatot, majd kérte, hogy szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
354/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy 5.606.614 Ft forrást előlegez meg a Kállai Ferenc Múzeum
és az Aranka Játékbaba múzeum felújítására, korszerűsítése című
pályázat tervezési tevékenységére, melynek fedezeteként a 2021. évi
Költségvetési rendelet 8. mellékletében a 2021. évben induló
pályázatok előkészítési feladatira elkülönített keretet jelöli ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs Polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
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25. Napirendi pont
Döntés orvosi ügyelet feladat-ellátási szerződés hosszabbításáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, önkormányzatunknak az orvosi ügyeleti faladat
ellátás biztosítására 2021. december 31. napjáig érvényes feladat ellátási szerződése
van a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. -vel, amely alapján 8 település
37.313 fő lakosának biztosított az orvosi ügyeleti ellátása Gyomaendrődi központtal.
2021 szeptemberében kiírásra került az orvosi ügyeleti ellátásra a közbeszerzési
eljárás. A felhívásra egy ajánlattétel érkezett, amelyet eredménytelennek kellett
nyilvánítani, mivel a beérkezett ajánlat értéke meghaladta az uniós értékhatárt.
A folyamatos feladat ellátás biztosítása érdekében a jelenlegi szolgáltatóval szerződés
hosszabbítás keretében van lehetőség a további együttműködésre.
A jelenlegi szolgáltató partner a szerződés hosszabbításában azzal a feltétellel, hogy
az önkormányzat által fizetendő kiegészítő finanszírozás összege megemelésre kerül
a jelenlegi 104,- forint/fő/hó összegről 140 Ft/fő/hó összegre. A kiegészítő támogatás
ilyen mértékű emelése mellett a szolgáltató vállalja, hogy további egy évig - 2022.
december 31. napjáig – biztosítja az ügyeleti ellátást.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat közbeszerzési kötelezettsége továbbra sem
szűnt meg, így a szerződésmódosításra a jövő év végéig vagy legkésőbb a
közbeszerzési eljárás eredményes meghosszabbításáig van lehetőség.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a szerződés módosítását azzal a
kiegészítéssel, hogy a finanszírozás összegét maximum 140 Ft/fő/hó összegben
határozzák meg.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a polgármester úr által javasolt kiegészítéssel
javasolta a döntési javaslat elfogadását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
355/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
orvosi ügyeleti feladat ellátásához szükséges maximum 140
Ft/lakos/hónap összegű kiegészítő támogatást a 2022. évi
költségvetésében biztosítja.
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Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a Békés-Medical
Egészségügyi Szolgáltató Kft. feladat ellátási szerződését 2022.
december 31. napjáig meghosszabbítsa.
Határidő: azonnal
26. Napirendi pont
"Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése" tárgyú ajánlattételi felhívás
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, kb. egy hónapja állt össze az a műszaki
tartalom, ami a Liget Fürdő fejlesztésére irányul. Akkor került átadásra a Beruházási
Ügynökségnek az az anyag, amiből ők összeállítottak egy közbeszerzési felhívás
tervezetet, amiről most a képviselő-testület döntenie kell. Az előterjesztésben
olvasható, hogy milyen fejlesztési irányok kerültek meghatározásra, amiből a
közbeszerzési anyag is összeállításra került. 13 pontban került felsorolásra, hogy a
fürdő melyik területeit érinti a fejlesztés. Ezek a területeket: csendes wellnes és kültéri
medence kialakítása, uszoda-épület öltözőinek és vizesblokkjainak felújítása, pihenő
medence és terasz kialakítása, 8 db apartman ház kialakítása, gyógymedence rész
felújítása, ill. átalakítása súlyfürdővé, csúszdapark kialakítása, étterem-söröző
kibővítése és felújítása, a Semmelweis utcán 43 férőhelyes parkolók kialakítása, belső
közlekedő
utak
fejlesztése,
kerítés
felújítása,
elektromos
kisautópálya
kialakítása, energetikai projekt és informatikai fejlesztés.
Az elkészült tervek és tervezői költségbecslések szerint a teljes projekt kivitelezési
költsége nettó 1,6 milliárd forint, így a beruházás tekintetében megállapításra került,
hogy a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrtt. hatáskörébe tartozik az anyag összeállítása. Ezen hatásköri feladatellátásban a
Beruházási Ügynökség kizárólagos hatáskörrel ellátja a beruházás beruházáslebonyolítói, építési műszaki ellenőri, tervellenőri és járulékos közbeszerzési
szaktanácsadói feladatokat.
Az együttműködés során összeállt az a közbeszerzési anyag, ami a műszaki tartalom
mellett az alkalmassági kritériumokat is tartalmazza. Az ajánlattevőnek bizonyos
szakmai és humánerőforrással is rendelkeznie kellene. A szerződést biztosító
mellékkötelezettségek felsorolása is olvasható az előterjesztésben. Egy elég szigorú
szerződés, ami nagymértékben védi önkormányzatunkat, komoly kötbér
kötelezettséggel. Az előleg mértéke 10 %-ban van meghatározva. Az ajánlattételi
kötöttség 2 hónap, ezért ennyi, mert a feltételes közbeszerzési eljárás lezárása után
még szükség van egy kormányhatározatra, arról a forrásról, amely az eljárás során
kialakul. Amennyiben a 2 hónap alatt nem születik pozitív kormányhatározat, úgy
valószínűleg az ajánlattételtől el kell, hogy álljunk. A szerződés időtartama 24 hónap,
ennyi idő alatt kell a kivitelezőnek befejezni a beruházást.
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Köszöntötte az ülésen jelenlévő Miklós Melindát közbeszerzési szakembert. Ha
bárkinek kérdése lenne az ajánlattételi felhívással kapcsolatban, ő meg tudja
válaszolni azokat.
Önkormányzatunk részéről a Bíráló Bizottság tagjai Pardi László, Szilágyiné Bácsi
Gabriella osztályvezetők és Dr. Varga Imre ügyvéd úr, akik szintén részt vettek az
előkészítésben, így ők is tudnak válaszolni.
Szujó Zsolt bizottsági elnök hangsúlyozta, ekkora volumenű beruházás a városunk
életében még nem volt. Egy 1.6 milliárd Ft-os fürdő beruházás egyik oldalról nagyon
pozitív, hiszen a jövőben Gyomaendrőd turisztikájának a hajtó motorja lehet – akár az
ingatlan árakat, akár a vendégéjszakákat nézve. Ugyanakkor egy félelem is, mert
akkora összeget elkölteni hatalmas felelősség. A jelenlegi építőanyag árakat
figyelembe véve ki tudja, hogy az a közbeszerzési ár, hol tud megállni. Ebből
következett a kérdése, miszerint tudnak-e esetleg majd többletforrást kijelölni, ha a
közbeszerzési eljárás során kiderül, hogy a kivitelezők részéről olyan árajánlatot
kapunk, akik 24 hónapra fognak tervezni és minden költséget be fognak építeni a
közbeszerzési árba. Fel tudunk-e erre készülni.
A másik aggodalma, hogy elég szigorú alkalmassági kritériumok kerültek
meghatározásra, ami egyrészről jó, mert olyan cégek fognak jelentkezni, akik mind
pénzügyileg, mind szakmailag felkészültek arra, hogy ezt a beruházást megvalósítsák.
Ugyanakkor például az üzemeltetéssel kapcsolatos kritériumot nem értette, mert ezt
egy nagy kivitelező cég nem biztos, hogy tudja teljesíteni, tehát vagy konzorcium
keretében, vagy külső erő bevonásával fogja tudni megvalósítani. Ezzel kapcsolatban
kért még információt, hogy mi indokolta ezt az üzemeltetési kritériumot.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, a többletforrás kijelölést illetően van
egy kormány határozat, amelyben 1.160 milliárd Ft van lehatárolva erre a projektre. A
tervezői költségbecslés alapján ez az összeg valószínűleg kevés lesz, mindenképpen
többletforrásra lesz szükség, ezért is mondta, hogy egy újabb kormányhatározatra
lesz szükség abban az esetben, ha ezt a beruházást meg szeretnénk valósítani. Bízott
abban, hogy ehhez a forráshoz még hozzá tudunk jutni a következő év elején. E
nélkül a teljes projektet nem fogjuk tudni megvalósítani. Az önkormányzatnak nem áll
rendelkezésére elegendő forrása erre, még azzal a kormány határozatban lehatárolt
összeggel sem, ami jelenleg rendelkezésre áll.
Véleménye szerint a 2 hónap kötöttségbe az árajánlatot adó bele fogja kalkulálni az
építő anyagok árának emelkedését.
Az üzemletetésre vonatkozó kritériumot illetően, a mi kalkulációnk szerint annyira
szerteágazóak a tevékenységek a fürdőben, hogy lesznek olyanok, melyek már a
projekt elején elkészülnek és azokat a teljes projekt átadásig fenn kell tartani,
működtetni kell. Ezért szeretnék, ha egy üzemeltetésben jártas ajánlattevő lenne, vagy
olyan partnere lenne, aki jártas ebben.

336

A projekt volumenét tekintve szeretnék, ha olyan megbízható ajánlatevők tennének
ajánlatot, akik tudják tartani a meghatározott kötelmeket, és meg is tudják
finanszírozni ezt a beruházást, meg tudják oldani ezt a feladatot.
Dávidné Csontos Marianna képviselő csatlakozott Szujó képviselő úr által
elmondottakhoz. Nagyon aktuális, hangsúlyos kérdések. A város szempontjából
nagyon vártuk már ezt a jelentős beruházást. Megkérdezte, hogy arra esetleg van-e
mód, hogy a költségek emelkedése miatt szelektáljanak, és szűkítsék a fejlesztendő
területeket, hogy a rendelkezésre álló költségből kijöjjenek.
Toldi Balázs polgármester véleménye szerint meg kell próbálni ezzel a műszaki
tartalommal kiírni a közbeszerzést és ezzel megvalósítani a beruházást, mert ez a
leggazdaságosabb. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem lesz meg a
finanszírozása a projektnek, akkor végig kell gondolni, hogy a rendelkezésre álló
forrásba mely elemek férhetnek bele és esetlegesen egy új közbeszerzési eljárás
keretében kiírni egy új pályázatot.
Felhívta a figyelmet arra, hogy készült egy részletes megvalósíthatósági tanulmány, és
sok egyeztetés történt a Turisztikai Ügynökséggel, akik kezdettől fogva a komplett
pályázatban gondolkodnak.
Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta még, hogy a pontozási súlyszámoknál három
tétel szerepel. Esetünkben az ár az, ami kiélezett, de előfordulhat olyan helyzet, hogy
ha valaki többlet jótállást vállal, vagy olyan szakembereket állít be, akiknek nagyobb a
tapasztalati ideje, így ezzel egy magasabb árral is nyerhet a súlyozás alapján. A
kérdés, hogy megér-e nekünk ennyit például egy többlettapasztalati dolog?
Miklós Melinda közbeszerzési szakértő válaszolva hangsúlyozta, a Kbt. előírja, hogy
építési beruházás esetén maximum 70 %-ban lehet figyelembe venni az ajánlati árat.
Így próbáltak olyan bírálati szempontokat kialakítani, melyek számon kérhetőek.
Amennyiben az ajánlattevők mindegyike megajánlja a maximálisan vállalható jótállást
és a maximálisan megajánlható szakember tapasztalatot, akkor onnantól kezdve az
ajánlati ár fog dönteni.
Kiegészítésként hangsúlyozta, hogy feltételes közbeszerzési eljárás indításáról van
szó, tehát az önkormányzatnak nincs meg az a kötelezettsége, hogy a szerződést
feltétlen meg kell, hogy kösse, illetve a szerződés abban az esetben is hatályba lép, ha
a kormányzati támogatást nem fogja megkapni.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában felkérte
a képviselőket, hogy elsőként döntsenek az ajánlattételi felhívás elfogadásáról.
Felhívta a figyelmet, hogy a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti szavazással
dönt a képviselő-testület.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
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Ágostonné Farkas Mária igen, Betkó József igen, Farkas Zoltánné igen, Gózan Sándor
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Szujó Zsolt igen, Fülöp Zoltán igen, Weigert László
igen, Vasas György Péter igen, Dávidné Csontos Marianna igen
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
356/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a „Gyomaendrődi Liget
Gyógyfürdő fejlesztése” tárgyú a Kbt. 53.§ (6) bekezdése szerinti
feltételes közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja, és
egyben utasítja a Közbeszerzési Csoportot a felhívás közzétételére.
Határidő: azonnal
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester a létesítmények üzemeltetéséről szóló 2.
döntési javaslatot tette fel szavazásra, amely szerint a fürdő fejlesztése projekt során
megvalósuló komplexum működtetésével a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kftt fogják megbízni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
357/2021. (XI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése projekt
során megvalósuló komplexum működtetésével a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Nonprofit Kft-t fogja megbízni, mely üzemeltetésre
átadott létesítmény után a Kft. bérleti szerződés alapján, bérleti díjat
köteles fizetni Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére.
Határidő: azonnal

27. Napirendi pont
Bejelentések
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Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester tájékoztatta a képviselőket a decemberi
ülések időpontjáról. A bizottsági ülések december 13,14,15. napján kerülnek
megtartásra, míg a képviselő-testület december 21-én ülésezik.
Egyéb bejelentés nem volt, megköszönte a jelenlétet és az ülés bezárta.

K. m. f.

Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester

Pap- Szabó Katalin
jegyző

Dávidné Csontos Marianna
hitelesítő

Ágostonné Farkas Mária
hitelesítő
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